
Коломийська міська рада

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

В СФЕРІ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ



1 2 3
Отримання пропозиції 
від регіонального 
відділення АМУ, щодо 
приєднання до нового 
проєкту «Мережа 
енергоменеджерів»

- Відбір на конкурсних 
засадах Коломийської 
ОТГ

- Підписання на 
установчій зустрічі 
Меморандуму про 
спільні наміри у сфері 
енергоефективності

Коротка презентація від 
президента
ГО «ЦСЖМР» Володимира 
Шимкіна, щодо
запуску нового механізму 
фінансової підтримки
з підвищення 
енергоефективності 
громадських будівель
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4 2 3
- Участь в конкурсі по 

відбору проєктів
- Подання заявки 

відповідно до 
критеріїв оцінювання

Повідомлення від ГО 
«ЦСЖМР»
про перемогу в 
конкурсі

Підготовка пакету 
документів
а підписання грантової 
угоди
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Алгоритм подачі 
проектної заявки на отримання гранту



2020

ОПИС
ПРОЄКТУ

«Детальний енергоаудит громадських 
будівель Коломийської ОТГ»

20
20

- Коломийська гімназія №10
- Коломийський ліцей №1
- Коломийський ліцей №2
- Коломийський ліцей №3
- Коломийський НВК №20
- Коломийський ЦНАП

Проєкт передбачав вдосконалення системи 
енергетичного менеджменту в Коломийській 
ОТГ, шляхом проведення детального 
енергоаудиту, розроблення ряду заходів з 
комплексної термомодернізації та виготовлення 
енергетичних сертифікатів.



ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТУ

Проведення інструментальних обстежень Підготовка звітів з енергоаудиту та надання 

їх на попереднє затвердження

Підготовка, реєстрація енергетичних 

сертифікатів, підписання актів прийому-

передачі

Реєстарція пакету документів в казначействі 

для оплати вартості послуг в умовах 

співфінансування по проєкту від міської ради

Обрання виконавця послуг на конкурсних 

умовах, формування та підписання 3 

стороннього договору (платник, замовник, 

виконавець)

Збір інформації по кожному об’єкту

(опрацювання опитувальних листів)



Переваги та недоліки 
реалізації грантових проєктів

Можливість грантового 
фінансування заходів з 
підвищення 
енергоефективності

Формування 
позитивного іміджу 
ОМС для подальшої 
участі в проєктах та 
ймовірнішої 
перемоги від 
міжнародних 
фінансових 
організацій

Сповільнення етапів 
реалізації проєкту в 
умовах пандемії

Довготривала та 
складна процедура 
підготовки та 
узгодження пакету 
документів для 
оплати власного 
внеску ОМС

Невідповідність 
технічної 
документації об’єктів
будівель в ході 
реалізації проєкту

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ



Коломийська 
міська рада

Ірина Жолоб
Відділ інвестиційної політики та енергозбереження

ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ
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